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ОКЛЕ ВА ЊЕ ПРЕД РО ЂЕ ЊЕМ:  
ИСТИ НА ЈЕД НОГ ВРЕ МЕ НА

Ми лош То до ро вић, Обе све то вље ње чо ве ка: оглед о умет нич ком де лу 
Фран ца Каф ке, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2017

За Францa Каф ку се мо же ре ћи да је је дан од нај чи та ни јих мо дер
них не мач ких пи са ца два де се тог ве ка (иа ко је Чех, је вреј ског по ре кла) 
упр кос то ме што у ње го вим де ли ма не по сто је ве ли ке иде је и на ра тив на 
кул ми на ци ја у кла сич ном сми слу. Крај ња ениг ма тич ност ње го вих тек
сто ва, лу цид ност, по зи ци о ни ра ност ју на ка „из ме ђу ем пи риј ског све та 
и тај не над ре ал но сти” (ко ји се не пре мо шћа ва ју), си ту а ци о не при че осен
че не кри зом се ку ла ри зо ва ног мо дер ни те та, ли ко ви ма ко ји до жи вља ва
ју кон тра дик тор но сти, жи ве „вер ти кал ноˮ у од но су на не ку „ви шуˮ 
ре ал ност (објек тив ног, исто риј ског, би ро крат ског) са ко јом до ла зе у су коб 
и ко ја их као по је дин це на ди ла зи, ни кад не гу би на ак ту ел но сти. 

Каф ки ним тек сто ви ма мо же мо при сту пи ти на ви ше ни воа, и то 
чи ни њи хо во ин тер пре та тив но бо гат ство: кроз пси хо ло шки, пси хо а на
ли тич ки, етич ки, со ци јал ни, ре ли ги о зни или мит ски ни во, и то пре све га 
ка да је реч о ана ли зи ка рак те ра, са гле да ва њу од но са по је дин ца пре ма 
исто риј ском тре нут ку или дру штве ној ре ал но сти, су бјек тив ном до жи
вља ју тог све та. Каф кин пак нај бо љи при ја тељ и би о граф Макс Брод оце
ни ће ње го ва де ла као але го ри је или па ра бо ле, што је је дан од пу то ка за 
у хер ме не у тич кој ре кон струк ци ји. Слич но ста но ви ште о па ра бо лич ком 
ка рак те ру Каф ки них де ла за сту па и фи ло зоф Ми лош То до ро вић у књи зи 
Обе све то вље ње чо ве ка: оглед о умет нич ком де лу Фран ца Каф ке. Кроз 
ана ли зу при по вет ке „По вра так до му” осве тљен je але го риј ски сми сао из 
угла фи ло зоф ског иш чи та ва ња фе но ме но ло шкоег зи стен ци јал ног фун
ду са Каф ки них про та го ни ста. А але го риј ско у по гле ду на на зна че ну 
при по вет ку пре ма ау то ру не за у зи ма са мо под руч је ме та фо рич ног, или 
про ду же не але го ри је иза чи је се по вр ши не на слу ћу је не што дру го, већ 
се од но си на он то ло шко, тј. „на на чин бит ка чо ве ко ве би ти, као и на исти
ну са мог бит ка би ћа као та квог у це ли ни” (94). Але го риј ско у на чи ну 
бит ка чо ве ко ве би ти нај пре тре ба тра жи ти у дис ло ци ра но сти, из ме ште
но сти, оту ђе но сти, ек ста тич но сти Каф ки них ју на ка у од но су на свет 
ко ме би тре ба ли да при па да ју, ка ко де мон стри ра ау тор у сво јој ана ли зи. 
Пи та ње чо ве ка се на алегoријски на чин про бле ма ти зу је у од но су на 
пи та ње чо ве ко ве сапри пад но сти бит ку, тј. са при пад но сти за ви ча ју као 
из вор ном ме сту по ре кла кон сти ту и са ња ње го ве су шти не (у при по ве ци 
„По вра так до му”), а са мим тим и јед но мо гу ће са мо ра зу ме ва ње чо ве ка 
и ње го вог сми сла на раз ме ђи две исто риј ске епо хе. 

По ла зе ћи од фи ло зо фи је су бјек та и фи ло зо фи је ег зи стен ци је (пре 
све га хај де ге ри јан ске и кјер ке го ров ске), по зи ци ју чо ве ка у све ту То до ро вић 
у Каф ки ним де ли ма са гле да ва из чо ве ка као ег зи сти ра ју ће ин ди ви дуе 
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чи ја је „дра ма ти каˮ у мно гим Каф ки ним де ли ма из ра же на кроз лич ни 
до жи вљај ег зи стен ци је ње го вих про та го ни ста. По себ но ка да је реч о њи
хо вом до жи вља ју па ра док сал них си ту а ци ја у ко ји ма су ју на ци го то во 
за те че ни, а ко је на ру ша ва ју из ве сност Ја у од но су на њи хо во бив ство ва ње 
у све ту и но ву епо ху. Сто га и про блем су шти не соп ства (по себ но у мо ду су 
ње го вог бит каусве ту) и све та (у ње го вим основ ним кон сти ту ен си ма: 
свет љу ди, окол ни свет, тј. свет про стор но сти) – пред ста вља ју при мар ну 
ег зи стен ци ја ли стич ку ли ни ју у ту ма че њу То до ро ви ће вог огле да о Каф
ки ној умет но сти. Од нос све та и чо ве ка То до ро вић нај пре раз ма тра кроз 
хај де ге ров ску ми сао да је основ но устрој ство чо ве ка, тј. ту бит ка (нем. 
Da sein) за пра во „би такусве ту” (нем. InderWeltSein), ко је чо ве ка по
ста вља као „би ти у све ту ,ˮ али на дру га чи ји на чин не го дру га по сто је ћа 
би ћа (пред руч на и при руч на би ћа), јер чо век као ту бив ство ва ње екси
сти ра у од но су на свет, инси сти ра у бит ку и би так се са мо кроз чо ве ка 
рас кри ва. Чо век се бе до ку чу је као ег зи стен ци јал ну струк ту ру из фун да
мен тал ноон то ло шких ка рак те ра бит ка у све ту у ек ста за ма вре ме ни то
сти као би ло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти, тј. кроз мо мен те ба че но сти, 
фак тич но сти и про јек та (мо ћиби ти). На чин тог до ку чи ва ња зах те ва 
од луч ност да пре у зме соп стве ну ба че ност у свет и да има ју ћи свест о 
сво јим ег зи стен ци јал ним мо гућ но сти ма по ста не оно што мо же би ти, 
као и да би так учи ни се би не скри ве ним. 

Ау тор са гле да ва Каф ки ног ју на ка (у при по ве ци „По вра так до му”) 
упра во на тој ли ни ји ег зи стен ци јал ног раз у ме ва ња чо ве ка на кре та њу 
соп ства ка ау тен тич ној ег зи стен ци ји и ње го вог рас кри ва ња бит ка, а 
мо ду се тог раз вој ног пу та/про це са То до ро вић са гле да ва кроз ег зи стен
ци јал не фе но ме не као што су окле ва ње, иш че ки ва ње, ослу шки ва ње, 
рав но ду шност, кри ви цу (као у ро ма ну Про цес), ко је пред ста вља и као 
основ не шти мун ге при по ве да ка. До ла же ње соп ства се би се де ша ва кроз 
из ра зи те шти мун ге и ат мос фе ру ко ја у „По врат ку до му” тре ба да под
стак не до ку чи ва ње и уса гла ша ва ња са из вор ном за ви чај но шћу (бит ком) 
кроз чи ји саод нос се кон сти ту и ше соп ство и ре а ли зу је ње го ва вла сти
та су шти на не за ви сно од од ре ђе ног по ве сног тре нут ка. Ко ли ко Каф кин 
ју нак истин ски до ку чу је се бе на ли ни ји рас кри ва ња бит ка (у овом слу
ча ју за ви ча ја) по ка зу ју да ља ау то ро ва ту ма че ња од ре ђе них сег ме на та 
при по вет ке, по де ље них у три це ли не. 

До ку чи ва ње из во ра за ви чај но сти соп ства чо ве ка (као би ћа ко је је 
од ре ђе но да раз у ме се бе у бит ку) у То до ро ви ће вој ана ли зи се мо же пра
ти ти кроз три сло ја ствар но сти: 1) свет ства ри (ко ји по сто ји на на чин хај
де ге ри јан ског сми сла ре чи при руч ност, уз ин ди ка ци ју пре де ла у ко ме 
су ства ри сме ште не)1; 2) свет љу ди (ко ји се кре ће од све та као сре та ју ћих 

1 Ви ди: Мар тин Хај де гер, Би так и вре ме, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 
2007, 134–135. Хај де гер пред ста вља при руч но као вр сту бив ству ју ћих ства ри 
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Дру гих, „ко” но си ла ца, де лат ни ка при руч них ства ри, али и као сре та
ју ћих би ћа уну тар супо сто ја ња са дру ги ма од ко јих се наш су бјект 
раз ли ку је); 3) и кроз уну тра шњи свет ју на ка (а на ли ни ји ег зи стен ци
јал ног раз у ме ва ња чо ве ка, су прот но ан тич ком схва та њу чо ве ка као zoon 
lo gon ehon или ho mo ra ti o na le). У од но су на свет љу ди ау тор уо ча ва да 
по врат ник не ус по ста вља при сност и по ве за ност у ин тер су бјек тив ном 
све ту са уку ћа ни ма (сре та ју ћим дру ги ма), па за то и не мо же да пре вла да 
по сто је ћу уну тра шњу дис тан цу и на чи ни пре лаз до свог не ка да шњег све та. 
Он ће за то, ка ко за па жа То до ро вић, оста ти до кра ја при по вет ке са мо „у 
шти мун зи ма при се ћа ју ћих про ми шља ња” (28), тј. ди мен зи ји би ло сти. 
Свет дру гих гу би ре ла ци ју из ве сног (у сми слу но во ве ков ног пој ма исти
не као из ве сно сти) јер је на ру ша ва по врат ни ко ва ди ле ма да ли је свет 
дру гих и да ље ње гов свет, да ли је он су штин ски при су тан (со бом и 
сво јом уну тра шњо шћу) у том за јед нич ком све ту, или је од ње га оту ђен. 
Ту „не из ве сностˮ ау тор при ме ћу је на да ље у пр о бле ма ти зо ва њу свр хе 
по врат ка, ко ја се зр ца ли у уну тра шњем ди ја ло гу у при по ве ци „По вра так 
до му”: „Да ли ти је угод но, осе ћаш ли се код ку ће? То не знам, ве о ма 
сам не си гу ран.” Осе ћа ње оту ђе но сти од до ма на го ве шта ва се прет ход
но и у пр вом де лу при по вет ке, о че му ау тор рас пра вља у одељ ку „Свет 
ства ри”, где Каф кин ју нак па сив но за хва та ре ал ност при сут них ства ри 
кроз ни хи ли ра ње њи хо ве се ман ти ке. Ства ри су ли ше не сми сла и при
мар не функ ци је – по сто је као „не у по тре бље на алат ка” – што усло вља ва 
још је дан об лик оту ђи ва ња и не мо гућ ност да кроз њи хо ву упо треб ну или 
дру гу вред ност пре по зна сво је соп ство. У он то ло шком сми слу, аспект 
за ви чај ног све та ко јим су об у хва ће не и ства ри за до би ја ни хи ли стич ке 
ка рак те ри сти ке неби ћа, док се у ак си о ло шком сми слу оне за свест по
врат ни ка по ја вљу ју као без вред не и без сми сла, по сто је ће је ди но у ре
тен ци о нал ној све сти као траг про шло сти (би ло сти). Каф кин ју нак за то 
оста је у не раз ре ше ној си ту а ци ји, не успе ва да тран сцен ди ра са да шњост 
и за ко ра чи ка бу дућ но сти, те до жи ви сво је но во вас кр са ва ње, тј. ро ђе ње, 
због че га из ме ђу те жње да се уте ме љи у сво јој би ти и вра ти до му вла да 
да љи на као од су ство бли зи не бит ку. Да љи ну мо же мо ту ма чи ти и Ни
че о вим пој мом „бли зи на да љи неˮ – као по ку шај да су бје кат за ко ра чи у 
про цес свог са мо о дре ђе ња/са мо ра зу ме ва ња, при че му бли зи на да љи не 
оста је као оно за чим се че зне. Ме ђу тим, код Каф ки ног ју на ка не по сто
ји че жња, ни ти мо мент во ље и хте ња да на пра ви ко рак ка вра ти ма и уђе 
у свој дом ,,па га та кво ње го во др жа ње чи ни (...) ту ђин цем, и то не у 
од но су пре ма би ло ко ји ма дру ги ма, не го упра во пре ма они ма ко ји је су 
у ње го вом (бив шем) до му...” (61). Тај аспект То до ро вић ту ма чи као по

ко је су не што „при ру циˮ и има ју ка рак тер при бо ра ко ји има сво је ме сто или пак 
„ле жи на о ко ло ,ˮ што га раз ли ку је од ства ри ко је се по ја вљу ју у не кој про из вољ ној 
по зи ци ји у про сто ру. Уко ли ко се го во ри о не ком ме сту, он да је реч о од ре ђе ном 
про сто ру ко ји је у скла ду са њим, као ње го ва при пад ност од ре ђе ном пре де лу.
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врат ни ко ву не моћ да раз у ме вла сти то би ва ње у све ту у ко ји је по зван 
сво јим ро ђе њем. У су штин ском сми слу не моћ је узро ко ва на не при хва
та њем ду ха да се кроз про цес ро ђе ња су о чи са из вор ном скри вље но шћу 
(ана лог но: пра ро ди тељ ски грех) и то ком жи во та уђе у про цес са мо о све
шћи ва ња соп ства. Исто се де ша ва и са ју на ком Јо зе фом К., чи ју кри ви
цу ау тор раз у ме ва као по сле ди цу из о ста ја ња из све та и вре ме на у ко ме 
жи ви, па ка же да је ту реч о кри ви ци за „бе зу спе шност и не у спе лост 
по ку ша ја чо ве ко вог жи во таусве ту” (48). Ту пак ни је реч о кри ви ци 
спрам дру гог, већ оној ко ја ле жи у ју на ко вој ис кљу че но сти из све та (из
вор ног бит ка), нео д лу че но сти да уђе у про цес осве то вље ња све том и 
вла сти том са мо спо зна јом пре вла да ста ње ба че но сти и фак ти ци те та и 
про јек ту је свој жи вот пре ма вла сти тим мо гућ но сти ма и иза бе ре се бе. 
На тра гу Кјер ке го ров ске ми сли (бу ду ћи да је Каф ка био и под ути ца јем 
дан ског фи ло зо фа) ау то ро во ту ма че ње кри ви це ју на ка Јо зе фа К. мо же 
да се по сма тра из угла чо ве ко ве пре пу ште но сти пр во бит ном ста њу не
ви но сти, где жи ви као са ња ју ћи дух и не осве шћа ва се бе као ду хов ну 
ег зи стен ци ју. За то се и пре су да Јо зе фу К. од но си на ње го ву не моћ да 
бу де ро ђен у ак ту ел но по сто је ћем све ту.

Ау тор у сво јим ана ли за ма по вре ме но пра ви па ра ле ле из ме ђу по је
ди них по зна тих Каф ки них де ла (За мак, Про цес, Днев ни ци), про на ла зе
ћи раз ли чи те ег зи стен ци јал не фе но ме не ко ји ма су оп хр ва ни Каф ки ни 
ју на ци, њи хо вим од но сом пре ма исти ни и за блу ди (би ло иза зва ним 
спо ља шњим или уну тра шњим ре а ли те том), да би се по но во вра ћао при
по ве ци „По вра так до му”. У њој, су о ча ва ју ћи ју на ка са уни вер зал ним 
пи та њем о по ре клу чо ве ка и на чи ни ма чо ве ко вих мо ду са жи вље ња, 
раз ма тра ју на ков од нос пре ма фи ло зоф ској исти ни (у сми слу грч ког 
пој ма alet he ia) кроз фе но мен „за стај ку ју ћеокле ва ње”. Ју на ков окле ва ју ћи 
став да за ко ра чи у свет (иза ку хињ ских вра та), пра ћен ослу шки ва њем 
у ко ме не по сто ји звук ко ји би га иза звао на по крет и по звао да се трг не 
ка са мом се би, усло вља ва не мо гућ ност да до ку чи соп ство из за ви чај не 
би ти и бу де од ре ђен до мом, тј. да се сво јом би ти отво ри ка бит ку и по
ста не оно што мо же би ти. По врат ник је огра ни чен са мо на до ку чи ва ње 
вла сти те ег зи стен ци је у мо ду су ба че но сти и то на на чин „из бeгавајућег 
од вра ћа ња”, без ка рак те ра схва та ња и при хва та ња од го вор но сти у ис пу
ња ва њу сво јих из вор них људ ских мо гућ но сти. 

По сто је ће осе ћа ње па то са дис тан це пре ма из вор ном, за ви чај ном 
све ту у слу ча ју Каф ки ног по врат ни ка, пре ма То до ро ви ћу, ука зу је на 
за те че ност чо ве ка са вре ме ног до ба из ме ђу две кон цеп ци је – из ве сног 
зна ња чо ве ка о се би (Но ви век), чо ве ка ра ци о нал но сти и чо ве ка но ве епо
хе, епо хе тех ни ке и ин стру мен тал ног вла да ња над при ро дом, ства ри ма 
и чо ве ком (по себ но у иде о ло шком сми слу), па је Каф кин ју нак са мо 
про то тип чо ве ка ко ји лу та све том у ко ме су, ни че ан ски ре че но, до са да
шње вред но сти про па ле, а но ве ни су ство ре не. Он не про на ла зи сми сао 
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вла сти тог бив ство ва ња ко ји би му омо гу ћио са мо ра зу ме ва ње се бе кроз 
бив ство ва њаусве ту, као вла сти том све ту, све ту увекмо јо сти, у ко јем 
се соп ство (Ја) осе ћа као код сво је ку ће. Тај не ка да шњи свет се из дру ге 
пер спек ти ве и но вог вре ме на по ка зу је као без за ви ча јан, као несоп ствен, 
као туђ, не по знат, без зна чењ ски, не до сту пан, те шко про хо дан и спо зна
тљив, уда љен од су шти не, са зна тљив са мо у свом спо ља шњем, при вид ном, 
чи ње нич ком – без ду хов ном ка рак те ру. Обе све то вље ње чо ве ка на ко је 
ука зу је То до ро вић се за то мо же раз у ме ти као узрок прет ход ног обе све
то вље ња све та, или оно што је Хај де гер из ре као као за бо рав бит ка ко ји 
вр ху ни у чо ве ко вој оту ђе но сти од уло ге чу ва ра бит ка. 

До ку чи ва ње вла сти те су шти не уну тар јед не по ве сне епо хе ујед но 
зна чи но во ро ђе ње чо ве ка, ко ји пре вла да ва сво ју ба че ност, за те че ност у 
све ту и отва ра се сво јим мо гућ но сти ма, као оном мо ћиби ти, тј. бу дућ
но сти. Али то зах те ва, ка ко на ла зи мо и у Хај де ге ро вој ана ли зи ег зи стен
ци јал них фе но ме на ту бит ка, да чо век ис ко ра чи из не а у тен тич них мо ду са 
ег зи стен ци је ме ђу ко ји ма је и ње го ва из ло же ност јав но сти оно га Се, 
слу ша ју ћи Дру ге а жи ве ћи у про сеч ној ег зи стен ци ји „бри ну ћег са бит ка 
са Дру ги ма .ˮ Про на ла же њу ау тен тич ног соп ства прет хо ди по зив – зов 
(ко ји по Хај де ре ге ру има тон зо ва са ве сти, ли шен по зву ча ва ња), при 
че му је у том по зи ву чо век „оно про зва но ка са мом се би, а то зна чи ка 
свом нај вла сти ти јем мо ћиби ти”.2 То до ро вић из те хи по те зе раз у ме ва и 
по зив ко ји је ге о ме тру К. упу ћен од зам ка (у ро ма ну За мак), ту ма че ћи 
да не мач ка реч be ru fen (екви ва лент на срп ској ре чи би ти по зван) у том 
слу ча ју не ма са мо чи ње нич ко зна че ње по зи ва у окви ру сво је про фе си је 
већ је реч о он то ло шкоег зи стен ци јал ном по зи ву као су штин ском за дат
ку – да чо век про на ђе „вла сти то ме сто уну тар це ли не по сто је ћег, ме ђу 
свим ства ри ма у за јед ни ци са дру гим љу ди ма у све ту уоп ште у окви ри ма 
ду хов не си ту а ци је свог вре ме на” (80). Каф ка у мно гим сво јим де ли ма 
ин ди рект но све до чи о де суп стан ци ја ли за ци ји овог су штин ског чо ве ко
вог за дат ка и про тив реч но сти ко ја се ја вља у по ку ша ји ма раз ре ше ња. 
Су штин ски по зив се са сто ји у то ме да чо век „вла сти том су шти ном оства
ру је се бе у ре ал ном све ту – све ту љу ди и ства ри, ду ха и при ро деˮ (81), 
да би чо ве ко во соп ство истин ски би ло удо мље но у све ту у ко јем је сте. 
У су прот ном, ја вља ју се раз ли чи ти об ли ци оту ђе но сти или кри ви це. 
Бу ду ћи да кри ви ца ни је схва ће на у прав ном сми слу (ма да је Каф ка био 
прав ник по стру ци), већ у ег зи стен ци јал ном сми слу као не мо гућ ност да 
се чо век ода зо ве на свој су штин ски за да так, кри ви ца се пре ма То до ро
ви ћу ин ди рект но от кри ва у Каф ки ним де ли ма и кроз по јам окле ва ња, 
ко ји ре ци пи ра већ у Днев ни ци ма из 1921. го ди не у сле де ћем ста ву: „Мој 
жи вот је окле ва ње пред ро ђе њем.ˮ  Отва ра ју ћи про блем не раз ре ше них 
мо ду са ег зи стен ци је на овај на чин, ау тор кроз Каф ки не ју на ке ука зу је 

2 Исто, 321. 
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на про то тип чо ве ка ко ји окле ва да се ду хов но ро ди. Као Каф ки ни ју на ци, 
они оста ју у рас ко ра ку са све том, за те че ни у окле ва њу ко је ра ђа кри ви цу, 
нео д луч ност, рав но ду шност, оту ђе ност, без за ви чај ност. За то То до ро вић 
ко ри сти из раз „обе све то вље ње” у ре ла ци ји пре ма чо ве ку (као глав ном 
ак те ру тог до га ђа ја), ука зу ју ћи на то да чо век са вре ме не епо хе по сто ји 
на на чин без од но са са све том, тј. без јед ног еле мен тар ног од но са чи је 
не до ста ја ње усло вља ва да он су штин ски „ни је” оно што је сте, тј. ег зи
сти ра скри ве но од сво је вла сти те би ти, тј. су шти не (нем. das We sen). 

Го ре по ме ну ти по јам окле ва ње ау тор пред ста вља исто вре ме но и 
као вр сту шти мун га и као по чет ну по зи ци ју да љег ју на ко вог „са мо са гле
да ва њаˮ соп ства, ко је не мо же да до спе у свој за ви чај. Чи та мо у „По врат ку 
до му”: „Што ви ше се окле ва пред вра ти ма / то ли ко ви ше се по ста је стран.” 
Шта зна чи ово окле ва ње ка да га раз мо три мо из угла са вре ме ног чо ве ка 
ко ји је у не пре кид ној мо бил но сти и стал ним ми гра ци ја ма? На зна че на 
кре та ња че сто иза зи ва ју осе ћа ња че жње и још ја чу при вр же ност свом 
по ре клу, или пак за бо рав за ви ча ја и по ре кла, не са мо у сми слу на ци о нал
ног иден ти те та већ и кад је реч о ме та фи зич ком и ду хов ном те ме љу за
ви ча ја. У Каф ки ном слу ча ју овај за бо рав се од но си на ње го ву спо зна ју 
би ти у од но су на дом и за ви чај, јер ду хов ном ди мен зи јом би ћа не ус по
ста вља хар мо ни ју са по сто је ћем ре а ли те том, а у за ви ча ју не пре по зна је 
део свог иден ти те та (бу ду ћи да је реч о но вом мо де лу вре ме на). Он „по
сто ји, али из ван (свог) све та и без (сво је) су шти не; ње го во би ти чи ни 
ње го во окле ва ти пред сту па њем у свет и осва ја њем вла сти те су шти не” 
(60–61). Ау тор сма тра да од го вор на по сто је ће окле ва ње тре ба тра жи ти 
у ду ху вре ме на, ко је иза зи ва ду хов не и мо рал не осци ла ци је чо ве ка из
ме ђу две епо хе, су прот не по вред но сти ма и од ре ђе њи ма по пи та њу шта 
је чо век и ње гов сми сао, циљ. Слич но по твр ђу је и Ан дерс ка да ка же да је 
то „епо ха без сми сла, ко ја се од ре кла Бо га, епо ха ве ре у про грес – ду хов
но ого ље на епо ха, без ре ли гиј ских, ме та фи зич ких и мо рал них во ка бу
ла ра” (59). У ду хов ном сми слу на ве де на осци ла ци ја се од но си на не мо
гућ ност чо ве ка да се по ве же са тај ном до ма као при мар ним на чи ном на 
ко ји чо век су штин ски бив ству је у свом од но су пре ма за ви ча ју. Јер дом 
се до ку чу је кроз тај ну (да кле из ван ра ци о нал ног осве до че ња), ко ју Каф ка 
у свом де лу на сто ји да раз го ли ти кроз ово зе маљ ско, сва ко дев но, на сто
је ћи да иси ја ва ње тај не у при по ве ци „По вра так до му” при ка же из ви зу
ре са мих уку ћа на као чу ва ра исти не бит ка. Ме ђу тим, Каф кин ју нак не 
по ста је чу вар тај не, бу ду ћи да не оства ру је са жи ма ње и до ку чи ва ње/
от кри ва ње тај не до ма (исти не са мог бит ка), већ окле ва у од но су на њу. 
Ау тор за то при ка зу је Ка фи ног ју на ка (окле ва ју ћег чо ве ка) као осо бу ко ја 
„ту ма ра у сво јој су штин ској нео д ре ђе но сти и за ви чај ној не у те мељ но сти” 
(88). То до ро вић асо ци ра на мно ге дру ге Каф ки не тек сто ве у ко ји ма чо век 
Каф ки ног вре ме на не по ка зу је спрем ност у до ку чи ва њу бит ка и сво је 
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би ти већ по сто ји у мо ду су лу та ња (та моам о), тј. окле ва ња (као спе ци
фич ног на чи на бив ство ва ња чо ве ка тог вре ме на). 

Нео д ре ђе ни по ло жај чо ве ка уну тар јед не по ве сне епо хе ка рак те
ри сти ка је и 20. ве ка, а на ста вља се и у 21. ве ку и у исто риј ском сми слу 
је не по сред но ви дљив у ми грант ским та ла си ма и ге о по ли тич ким пре
стук ту ри ра њи ма, ра се ља ва њи ма, тран сфор ма ци ја ма иден ти те та и кул
ту ра, њи хо вом при ла го ђа ва њу гло бал ним струк ту ра ма. На пу шта ње 
из вор ног и бо рав ци у за ви чај ном као од сут ном, услед не до ста ја ња или 
скри ве но сти истин ске при пад но сти свом су штин ском на чи ну бив ство
ва ња у све ту као за ви чај ном ме сту, усло вља ва да је мо дус стран ство ва
ња је дан од оп штих ме ста у раз у ме ва њу на чи на бив ство ва ња са вре ме ног 
чо ве ка. За то је и свет обе све то вљен, јер не до ста је поп ту на спо зна ја су шти
не чо ве ка као би ћа тог све та. Чо век је фраг мент у це ли ни све та ко ји га 
над вла да ва и се бе не пре по зна је као би ће у све ту у ко јем се осе ћа као у свом 
до му, што је је дан од за кљу ча ка ау то ро вог огле да о Каф ки ној умет но сти. 

Спе ци фич ност То до ро ви ће ве ана ли зе Каф ки них де ла, у ко јој де
мон стри ра њи хо ву умет нич ковред но сну цр ту, ви дљи ва је на тра гу ње
го вог при ка зи ва ња ју на ка из ме ђу су прот но сти ну жно сти и сло бо де, кроз 
са гле да ва ње њи хо вих ка рак те ра пр вен стве но кроз од ре ђе ни ам би јент, 
ко ји ема ни ра це ло куп ну ат мос фе ру де ла, где су ли ко ви са гле да ва ни као 
кон ден зо ва на ис па ре ња те ам би јен тал не ат мос фе ре. Али исто вре ме но 
на сто ји да чи та о ци ма Каф ки них де ла осве тли „не у хва тљи вост ,ˮ „не из
ре че ностˮ ре а ли те та (зби ље), јер тај ре а ли тет по сто ји са мо на на чин 
од сут ног при су ства и за то је до кра ја не са зна тљив, не раз ре шен. Не у хва
тљи во пак на сто ји да де мон сти ра по ни ра њем у сми сао ег зи стен ци је 
Каф ки них ју на ка, на ин ди рек тан на чин из ван ко ло кви јал ног зна че ња 
ре чи и пој мо ва, бу ду ћи да Каф ка не ко ри сти оп ште при хва ће ну тер ми
но ло ги ју и тра ди ци о нал не ка те го ри је, јер се сим бо лич но/але го риј ско 
пу тем њих ни не мо же за хва ти ти. Исти не Каф ки них де ла се пре ма То до
ро ви ћу ра ди је от кљу ча ва ју кроз под руч је ко је сто ји из ме ђу фи ло зо фи је 
и умет но сти, тј. ми са о ног и сли ко ви тог. Оне зах те ва ју да се до жи ве и 
про жи ве кроз умет нич ко по ље оно га мо ћи осе ћа ти на исти на чин. Та ко 
се је ди но мо же про дре ти до из вор но он то ло шкоег зи стен ци јал ног зна
че ња, ко је пре вла да ва и објек тив но ум ско оп ште ва же ће исти не и ин ди
ви ду ал но до жи вље ну по је ди нач ну им пре си ју. 

По је ди ни ин тер пре та то ри Каф ки них де ла ис ти чу спрет ност пра
шког пи сца у фик тив ном из ла га њу есте тич ких по сту ла та кроз ка рак те ре 
и њи хо ве уло ге, кроз из ве сни екс пе ри мен та ли зам у фик тив ним си ту а ци
ја ма (на при мер тран сфор ма ци ја у ко јој се су спен ду је за кон гра ви та ци је, 
као у слу ча ју ју на ка из при по вет ке „Пре о бра жај”), где се фа бу ла при
бли жа ва сми слу по зо ри шне екс пре сив но сти кроз пре плет нео че ки ва них 
тран сфор ма ци ја ста ња, ат мос фе ре и ка рак те ра. Не ре ши ве за го нет ке ко је 
нам оста вља Каф ка у пре ло ми ма из ме ђу ово стра но сти и оно стра но сти 
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пре но се ин три гант ну им пре си ју кроз ко ју се тра га лац/чи та лац, све ви ше 
се уду бља ва ју ћи и по но во чи та ју ћи Каф ку, че сто на ђе у про сто ру из ме ђу 
ап со лут не и људ ске ис кре и ра не ре ал но сти ме та фо ра, под стак нут про
ми шља њем сми сла соп стве ног бив ство ва ња у све ту и уву чен у про це се 
вла сти тог раз у ме ва ња и до жи вља ва ња тај не бит ка.

Ва лен ти на ЧИ ЗМАР

НА УЧ НИК, ДИ ПЛО МА ТА И ПА ТРИ О ТА

Ми хај ло Идвор ски Пу пин, Тек сто ви у аме рич кој штам пи 1912–1920. го
ди не, Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, Но ви Сад 2019

Ових да на је, у из да њу Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, иза шло 
из штам пе ка пи тал но из да ње тек сто ва Ми хај ла Идвор ског Пу пи на, на ста
лих у пе ри о ду од 1912. до 1920. го ди не, за вре ме ње го вог слу жбо ва ња 
(по ча сни кон зул) у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Из да ње је дво
је зич но; на ен гле ском (ори ги нал ном је зи ку, на ком су тек сто ви из ла зи ли) 
и на срп ском. „Сви тек сто ви, од но сно на пи си Ми хај ла Идвор ског Пу пи на, 
са бра ни у овом збор ни ку, по ка зу ју јед но но во, не сва ки да шње ви ђе ње 
ње го вог ли ка и де ла, ње го вог ме ста и уло ге у пре лом ном вре ме ну хе
рој ске бор бе Ср би је и срп ског на ро да то ком дру ге де це ни је 20. ве ка, 
не до вољ но по зна то не са мо на шој нај ши рој кул тур ној јав но сти не го ни 
на уч ној и струч ној”, ве ли у сво јој ре цен зи ји Да вид Ђ. Да шић, па на ста
вља: „Ду бо ко сам уве рен да ће овај збор ник пу бли ци стич ких ра до ва 
Ми хај ла Идвор ског Пу пи на под ста ћи ди пло ма те, исто ри ча ре, прав ни ке, 
пу бли ци сте и но ви на ре да да ље ис тра жу ју и из у ча ва ју ње го во ства ра
ла штво и ње го ву укуп ну ху ма ни стич ку де лат ност.”

Реч је о зна ме ни том срп ском и аме рич ком на уч ни ку и про на ла за
чу, про фе со ру на Уни вер зи те ту Ко лум би ја у Аме ри ци; био је је дан од 
осни ва ча и ду го го ди шњи пред сед ник Срп ског на род ног са ве за у Аме
ри ци. За сво је ау то би о граф ско де ло Са па шња ка до на у че ња ка до био је 
1924. го ди не Пу ли це ро ву на гра ду. Ми хај ло Пу пин је то ком свог на уч ног 
и екс пе ри мен тал ног ра да дао зна ча јан до при нос на по љу ви ше стру ке 
те ле гра фи је, бе жич не те ле гра фи је и те ле фо ни је, по том ренд ге но ло ги је, 
а има и ве ли ких за слу га за раз вој елек тро тех ни ке. За слу жан је, та ко ђе 
и за про на ла зак Пу пи но вих ка ле мо ва (Пу пи но ви ка ле мо ви пред ста вља ју 
јед но од нај зна чај ни јих про на ла за ка Ми хај ла Пу пи на, ве ли ког по бор ни
ка на из ме нич не стру је). Овим про на ла ском је још 1900. го ди не ус пео да 
ре ши про блем жич ног те ле граф ског и те ле фон ског пре но са на ве ли ке 
да љи не. Та кав про цес пре но ше ња на зи ва се пу пи ни за ци ја, а сво ди се на 


